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íjen2016 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

www.vlachovice.cz

dnes budu psát o úplně něčem jiném, či spíše o někom jiném. V
životě se ocitáme v různých situacích a těch negativních není zrovna
málo. Myslím, že nejhorší je být sám, nebýt úplně zdravý, a ještě
být v jakési beznaději. Nepíši cizím, anonymním člověku, ale o
našem spoluobčanovi, a možná je jich více. Život k některým z nás
nebyl úplně velkorysý. Dokážete si představit, že jste nepoznali ty
nejbližší? V tom lepším případě vám ty nejbližší nahradí někdo jiný.
Přijde ale čas, kdy i tito obětaví lidé opustí svět a dotyčný kolem
sebe zase zůstane sám, nemá se na nikoho obrátit, protože už sám
zestárnul, a ještě k tomu onemocněl. Aby toho nebylo málo, tak ze
zdravotních důvodů moc možností práce nemá a nemá tedy žádný
příjem ani majetek. Myslím, že už teď je toho na dotyčného tolik, že
si kladu otázku, kdo z nás by takovou situaci unesl a zvládnul.
Člověk není samotář. Měl by žít v nějakém společenství. Když kolem
sebe nikoho nemá, musí to být o to těžší. V takovém případě je
tady celá společnost, která by měla umět nabídnout nějakou
pomoc. A o tom chci právě dnes napsat. Máme sice různé subjekty,
které jsou zaměřeny na pomoc takovým lidem. Jsou tady
charitativní společnosti, sociální poradny, úřady, zdravotní zařízení
a tak dále. Přesto všechno to někdy moc nefunguje. Proto si říkám,
že bychom neměli být lhostejní k osudu takových lidí. Vidím to tak,
že i my všichni můžeme být nápomocni. Každý z nás umí něco
jiného a také má jiné možnosti. Tak mě napadá, co kdybychom
založili nějaký fond solidarity a každý z nás, kdo má nějaký příjem,
by přispěl třeba základní částkou desetikorunou měsíčně? To by v
našem případě bylo zhruba deset tisíc korun. Může to být takový
základ pro všechny, kteří by se někdy ocitli v těžké životní situaci.
Budu rád, když se k mé myšlence vyjádříte, podpoříte a možná
navrhnete jiné řešení. Nikdo z nás nikdy neví, kdy a v jaké situaci se
může ocitnout. Každého by určitě potěšilo, že se máte na koho
obrátit. Děkuji za pochopení mé myšlenky a budu se těšit na vaše
názory.
S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

V měsíci březnu jsme prováděli úklidové práce v obou obcích.
Zametacím kartáčem jsme uklízeli chodníky a komunikace.
Chodníky, kde se technika nedostane (DRAHY, PODKOSTELÍ,
ZÁBRANÍ, BŘEZÁČKA), uklízely naše zaměstnankyně.
Také u obecních cest zametací kartáč zametl a posbíral větší část
kamínků a nečistot, ale opět v úsecích s nerovnostmi musely
naše zaměstnankyně dočistit nerovné úseky.
.
Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ Z RO VLACHOVICE
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

RO souhlasí s povodňovým plánem sběrného dvoru
RO souhlasí s připojením do projektu „Hodina země 2019“
(jedná se o akci, kdy v sobotu 30. března od 20.30 do
21.30 budou města a vesnice v rámci tohoto projektu
vypínat veřejné osvětlení)
RO souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 20
000 Kč Domovu pro seniory Loučka
RO souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy budovy
„Radiana“ z důvodu plánované rekonstrukce střechy
budovy od 1. 4. 2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou
RO schválila účetní uzávěrku za rok 2018 ZŠ Vlachovice
RO souhlasí s převodem hospodářského výsledku ZŠ
Vlachovice ve výši 242 874,- do rezervního fondu ZŠ
RO schválila účetní uzávěrku MŠ Vlachovice za rok 2018
RO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ
Vlachovice ve výši 149 677,-:
o do rezervního fondu MŠ – 109 667,o do fondu odměn 40 000,RO souhlasí s nabídkou firmy KANINGA na prodloužení
vodovodního řádu a kanalizace ve Vrběticích v lokalitě
Záhumenní
RO souhlasí s bezplatným pronájmem KD v termínu 29. 3.
a 30. 3. 2019 za účelem uspořádání dětského bazárku

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Byla provedena inventura pohledávek od občanů k 31. 12. 2018.
Jsou mezi námi občané, kteří nijak nereagují na obecně závaznou
vyhlášku č.2/2017, což jsou zjednodušeně řečeno poplatky za
odpad. Nemají zaplaceny některé rodiny, ale hlavně majitelé
rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen.
Dalším problémem je platba spotřebované vody za uplynulé
období. Na každé faktuře je vytištěn datum splatnosti, ale
bohužel.
Jelikož pohledávky od občanů stále narůstají, bude nutno tuto
situaci řešit. Ne pouze upozorněním, ale právním vymáháním
pohledávek.
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ZO č. 3/2019 ze dne 25.3.2019
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Zdeňka Hověžáka, který
bude jako zástupce obce spolupracovat s úřadem územního
plánování MěÚ Valašské Klobouky, na činnostech vyplývajících ze
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, po dobu délky funkčního období
zastupitelstva obce
*Zastupitelstvo obce Vlachovice deleguje jako zástupce na valné
hromady obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast, a na zasedání Sdružení místních samospráv ČR, starostu
Zdeňka Hověžáka, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu
Ladislava Obadala
*Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční dotace č.
D/0084/2019/KH z Fondu Zlínského kraje ve výši 87000,- Kč (dotace
obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů)
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje rozpočet obce na rok
2019:
•

Příjmy

34 674 200, - Kč

•

Výdaje

80 774 000,- Kč

•

Saldo

- 46 099 800,- Kč

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
1/2019
-

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění záměru
směny pozemku p. č. 3868/15 za část obecního pozemku 3257/11 a
část obecního pozemku 3868/1 v KÚ Vlachovice
*Zastupitelstvo schvaluje prověření zpracování geologického
průzkumu v lokalitě Nivy. Pokud není proveden, zadat zpracování
geologického průzkumu této lokality odborné firmě
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části pozemku č.
1860/2v KÚ Vlachovice za částku 5 Kč/m2 v KÚ Vrbětice. Při
zaměření nutná přítomnost zástupce obce
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej pozemku č.
1214/1 v KÚ Vrbětice za částku 20 Kč/m2, dále schvaluje prodej
pozemku č. 1214/13 v KÚ Vrbětice po zaměření stávajícího plotu částka 20 Kč/m2. Při zaměření nutná přítomnost zástupce obce
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje směnu části obecního
pozemku 1860/2 v KÚ Vrbětice za pozemek 1911/2 v KÚ Vrbětice
*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části pozemku č.
1968/3, pozemku č. 1968/4, č. pozemku 1968/5, část pozemku č.
1966 a st. č. 2854 v KÚ Vrbětice za částku 100 Kč/m2 s podmínkou:
•
•
•

dotaci pro SK Vlachovice – 300 000,- Kč

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
2/2019
-

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje směnu obecních
pozemků p. č. 913 a část p. č. 3834 v KÚ Vlachovice za pozemek p.
č. 876/4

dotaci pro Svaz včelařů – 20 000,- Kč

pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinného domu
zahájení stavby do 5 let
pokud nedojde k zahájení stavby, musí být pozemky
nabídnuty zpět k odprodeji obci, a to za stejnou cenu, za
kterou byly odkoupeny

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části pozemku č.
1968/3 a části pozemku č. 1966 v KÚ Vrbětice za částku 100 Kč/m2
s podmínkou:
•
•
•

dotaci pro Římskokatolickou farnost Vlachovice – 250
000,- Kč

pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinného domu
zahájení stavby do 5 let
pokud nedojde k zahájení stavby, musí být pozemky
nabídnuty zpět k odprodeji obci, a to za stejnou cenu, za
kterou byly odkoupeny

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
4/2019

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění záměru
prodeje nebo směny pozemku č. 3870/11 a části pozemku 3870/1
v KÚ Vlachovice

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
3/2019
-

-

dotaci pro MS „Valašsko“ Vlachovice - 60 000,- Kč

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.
5/2019
-

dotaci pro zapsaný spolek DOKOPY – 100 000,- Kč

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje nákup pozemku p. č.
3868/17 v katastrálním území Vlachovice za cenu 100,- Kč/m2

*Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění záměru
prodeje nebo směny části pozemku č. 3320 v KÚ Vlachovice
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INFORMACE Z MATRIKY – ÚNOR 2019
Přihlášeno: 4, odhlášeno: 1, narození: 1, úmrtí: 2
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ (na matrice) a současně
předložili i příslušný matriční doklad. Fotografie narozených dětí
nebo informace do rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete
odevzdávat v kanceláři OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail:
obec@vlachovice.cz nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

NAROZENÍ V ÚNORU

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU

SBĚRNÝ DVŮR
PROVOZNÍ DOBA
KAŽDOU SOBOTU OD 13-14 HOD
V minulém měsíci byl opět zahájen provoz sběrného dvoru ve
Vlachovicích. Občané Vlachovic a Vrbětic zde mohou dovézt
veškerý roztříděný odpad, který pochází z našich obcí. Jedná se
především o elektroodpad, nebezpečný odpad, pytle s plasty,
velkoobjemový odpad a bioodpad (trávu, větve apod.) V případě, že
zde chcete odevzdat velké množství Vašeho odpadu nebo zvláštní
odpad, JE NUTNÉ se telefonicky nahlásit a domluvit na OÚ
Vlachovice, aby byl Váš požadavek posouzen a schválen.
Ve výjimečných případech se lze domluvit i na jiném termínu
během týdne.
Je zakázáno odpad odložit před sběrným dvorem a znečišťovat tak
tento prostor. Též je zakázáno odkládat odpad před branou areálu
ZPS Mechanika (bývalé STS).
Oba prostory jsou monitorovány.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ

ROZLOUČILI JSME SE

HASIČI VLACHOVICE děkují všem místním spoluobčanům za
podporu krásné tradiční akce – FAŠANKY 2019.
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VELIKONOČNÍ TRADICE NA VALAŠSKU
Velikonoce patří k vrcholům církevního roku a pro křesťany byly
vždy nejdůležitějšími svátky. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po
jeho ukřižování. Noc, kdy Kristus zázračně vstal z mrtvých, se začala
označovat jako Velká noc, odtud název Velikonoce.
Oslavy ve velikonočním období mají dávnou tradici, která souvisí
s příchodem jara, slunce a tepla.
Pašijový týden
Poslední týden čtyřicetidenního půstu se nazývá pašijový nebo
svatý či veliký. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonočním
pondělím. Hned po Květné neděli začíná velké čištění v domácnosti,
neboť Velikonoce jsou již přede dveřmi. Všude po venkově se bílilo,
upravovalo nejbližší okolí domu, čistila se okna, připravovaly nové
šaty.
Květná neděle
Odkazuje na vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma před více než dvěma
tisíci lety, kdy ho lidé nadšeně vítali a mávali palmovými listy.
V tento den se v kostelích světí kočičky a jiné zelené ratolesti. Ty
potom chrání domácnost a přinesou dobrou úrodu na poli i
v zahradě.

Velký pátek
V katolické liturgii je dnem hlubokého smutku, nekoná se mše a
bohoslužba je sloužena jen ze čtení textu a zpěvu. Na Valašsku na
Velký pátek vyháněli dobytek s východem slunce k potoku, kde jej
umyli a sami se umyli také, aby byli zdrávi a dívky, aby byly hezké. V
tento den se také házela do studánek svěcená sůl a svěcené vazové
dřevo. Obecně se na Velký pátek nepracovalo. Bylo zakázáno jíst
chleba. Nesmělo se hýbat se zemí (hrob Ježíše Krista), nesmělo se
také prát prádlo (praní v Kristově krvi). S Velkým pátkem byla
spojena víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho dne dějí.
Podle lidové víry se země otevírala, aby na krátkou dobu odhalila
ukryté poklady.
Bílá sobota
Toho dne se světil oheň. Tomuto úkonu se také říkalo „když se Jidáš
pálí“, hospodáři si při něm světili kousek dřeva vazového,
březového nebo klokočového, opalujíce je nad ohněm. Vezme-li se
z toho svěceného ohně uhlík a dá se to chléva, v němž se chová
černý dobytek, bude se mu dobře dařit a nic mu neuškodí. Posype-li
se tím uhlím a popelem pole, bude se dařit obilí. Na Bílou sobotu
vymeťte doma smetí i pavučiny, po celý rok tak budete mít i doma
čisto a pavoučci Vám v rohu pro štěstí brzy upředou pavučiny nové.
V zahrádkách se na Bílou sobotu selo kvítí.
Boží hod velikonoční

Sazometná
(Škaredá) středa

Velikonoční neděle
nebo Boží hod
Velikonoční
je
dnem
oslav
vzkříšení Krista. V
rámci svátku se
provádělo okázalé
svěcení
velikonočních
pokrmů – beránka,
uzeného masa, ale
také vajec, chleba a
vína. Těchto jídel se
po kousku užívalo
před obědem, aby
náhlý přechod k
tučné
stravě
nepřivodil obtíže.

Středa
před
Božím
hodem
velikonočním
patří ještě k
postní době. V
lidovém prostředí
se
jí
říkalo
škaredá, protože
se toho dne
vymetaly komíny.
Škaredá
prý
proto, že se Jidáš
škaredil na Krista.
Proto se podle
lidové víry nesmí
toho dne nikdo
mračit, jinak by
se škaredil pro
všechny středy v
roce.
Zelený čtvrtek
Pondělí velikonoční
V tento den se má jíst zelená strava (špenát, různé druhy zelí), aby
byl člověk celý rok zdráv. Kostelní zvony zní toho dne při mši
naposledy, poté „odlétají do Říma“. Znovu se rozezní na Bílou
sobotu, kdy se vrací z cesty za požehnáním od papeže, konaném
v Římě. Při posledním zazvonění zacinkejte penězi, aby s Vámi byly
celý rok. Odcestované zvony nahradí ogaři obcházející dědinu
s řehtačkami, trakaři a klapačkami. Na zelený čtvrtek vstávaly
hospodyně časně, aby zametly dům ještě před východem slunce,
smetí se odnášelo za humna či na křižovatku cest, aby se v domě
nezdržovaly blechy.

O pondělí velikonočním, které se nazývalo také „červené“ podle
červených vajec, se slavila mrskačka. Chodili po ní děti, chasa, ale i
ženatí muži. Děti sbíraly po příbuzných a známých malovaná vejce,
dospělí mrskali ženy na potkání i po domech. Na Valašsku se
mrskačce říkalo „šmigrust“. Ženy a cérky byly vyšlehány tatarem
nebo jalovcem, vyzdobenými barevnými stuhami, a na oplátku
dávaly různobarevná vajíčka. Tento rituál se do dnešních dnů nijak
nezměnil.
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VEL

VELIKONOČNÍ RECEPTY

JIDÁŠKY
Jsou tradiční sladké velikonoční pečivo z kynutého těsta, po upečení
potřené medem. Jejich tvar symbolizuje provaz, na kterém se oběsil
apoštol Jidáš. Dle lidových tradic by se měli upéct a sníst na Zelený
čtvrtek. Věřilo se, že kdo sní Jidáše za svítání, bude se těšit
pevnému zdraví.
Upečte si na Zelený čtvrtek jidáška také u Vás doma, ať jste zdraví
😊
1.

připravte si kvásek z 0,5 l vlažného mléka + 12
polévkových lžic cukru + kostka kvasnic – nechat 15 minut
v teple

2.

Poté přidejte 1 kg hladké mouky, 4 žloutky, 4 dcl oleje,
špetku soli, vanilkový cukr a citronovou kůru – vše
smíchejte do hladkého těsta a nechejte asi 1 hodinu
vykynout v teple

3.

Vytvarujte jidáše (uzel, šnek, provaz) na plech a nechejte
ještě 15 minut kynout

4.

Potřete rozšlehaným vejcem a pečte na 200°C přibližně 20
minut

5.

Po upečení, ještě horké, potřete medem

Povrch posypeme jemnou vrstvou hladké mouky a necháme v
teplém místě asi 30 minut vzejít. Přidáme všechny ostatní suroviny
(oba cukry, máslo, sůl, citronovou kůru a vejce), dolijeme zbylé
mléko a vypracujeme těsto. Robot na to při nízkých otáčkách bude
potřebovat zhruba 10 minut, v ruce vám to bude trvat o něco déle.
Nakonec vmícháme rozinky a mandle.

Těsto vyndáme a necháme 30 minut vyzrát (odpočinout) na válu
(pod těsto se nejvíce hodí dřevo, ale ani plastem nic nezkazíte,
nevhodný je nerez nebo mramor, protože chladí). Těsto skulíme do
bochánku (tzn. pořádně jej utáhneme, aby nám při kynutí a v
troubě drželo tvar), dáme na plech a necháme na teplém místě
minimálně hodinu nakynout. Správně nakynutý mazanec poznáme
tak, že se těsto po lehkém stlačení prstem stále vrací zpět. Mazanci
dejte potřebný čas. On se vám odmění tím, že nepraskne a bude
krásně vláčný. Vykynutý mazanec pomašlujeme rozšlehaným
vejcem, posypeme mandlovými lupínky, a nakonec jej navrchu
prostřihneme nebo prořízneme do kříže. Pečeme 40–50 minut v
troubě rozehřáté na 160 °C.

Dávka je cca na 4 plechy.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Na vymazání formy máslo, hrubá mouka
Na těsto: 2 vejce, 200 g moučkový cukr, 5 žloutků, vanilkový cukr,
300 g hrubá mouka, 5 bílků, citronová šťáva
Cukr,
celá
vejce,
žloutky
a
vanilkový
cukr třeme
do pěny asi
30
minut.
Potom
přidáme
citronovou
šťávu, tuhý
sníh
ušlehaný z
bílků, mouku

VELIKONOČNÍ MAZANEC
Mazanec se tradičně peče na Bílou sobotu, aby se mohl nechat na
Boží hod velikonoční posvětit v kostele.
Na klasický mazanec budete potřebovat:
230 g hladké mouky, 100 g polohrubé mouky, ½ kostky kvasnic, 115
m vlažného mléka, 60 g cukru, 1 vanilkový cukr, 70 g změklého
másla, 4 g soli, ½ lžičky citronové kůry, 1 vejce, 35 g rozinek, 35 g
sekaných mandlí a 1 vejce a plátky mandlí na dokončení.
Těsto zaděláme na omládek (omládek je lepší kvásek, který se
používá na těžká těsta): do mísy smícháme obě mouky, uděláme
důlek a vlijeme do něj 2/3 mléka a přidáme kvasnice. Ze stran po
troškách vmícháváme mouku, dokud nevznikne těstíčko husté asi
jako na lívance.

a zlehka promícháme.
Formu na beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou,
rozetřeme do ní těsto a v středně vyhřáté troubě upečeme
dorůžova asi 45 minut. Upečeného velikonočního beránka opatrně
vyklopíme a podle zvyklosti ozdobíme.
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MAŠKARNÍ PLES
3. 3. 2019 se v KD Vlachovice konal tradiční dětský maškarní ples.
Zúčastnilo se ho velké množství krásných masek. Děti se bavily za
hudebního doprovodu DJ Vaška Řepy. Velké díky patří rodičům za
nádherné masky pro děti a také obci Vlachovice, MŠ Vlachovice a
ZŠ Vlachovice za zorganizování tohoto zábavného odpoledne.

MYSLIVECKÝ ROK 2018

Jen málokdo ví, že Myslivecký rok není jako ten kalendářní od 1.1.
do 31.12., ale tak jako Zemědělský rok, od 1.4. do 31.3. běžného
roku.
Nyní se tedy nacházíme na konci našeho Mysliveckého roku 2018
a tak můžeme hodnotit naši činnost.
Proti roku 2017, kdy jsme pořádali Chovatelskou přehlídku zvěře
ulovené ve zlínském okrese v lovecké sezoně 2016- 2017, nebyla
naše činnost možná až tak viditelná, ale neusnuli jsme na vavřínech
a pracujeme usilovně dál.
Jako největší úspěch minulého roku vidíme, že se díky iniciativě a
aktivitě našeho člena a duchovního správce vlachovické farnosti
Otce Františka Cincialy podařilo obnovit Myslivecký kroužek. Na
členské schůzi dne 9. listopadu byli slavnostně přijati a pasováni
noví členové tohoto kroužku, který si dal název Srnčata. Jedná se
nejen o děti z mysliveckých rodin, ale i o ty, které mají zájem o
myslivost a přírodu. Děti se budou pod vedením Otce Františka a
dalších zkušených myslivců učit poznávat přírodu a krásy myslivosti.
Zapojí se do akce pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou
Malý Adept Myslivosti, kdy budou soutěžit s ostatními
mysliveckými kroužky. Pro děti z Mysliveckého kroužku jsme také
vybudovali v Mladém háji nový krmelec, aby děti poznaly péči o
zvěř také v praxi.

Myslivecký rok 2018 ovlivnil výskyt Afrického moru prasat
v našem okrese. Vzhledem k nebezpečí rozšíření této nákazy bylo
nutné radikálně snížit stavy černé zvěře, která hlavně v areálu
Skladů má ideální podmínky pro svůj život. Po rekordním lovu
z roku 2017, kdy jsme ulovili 148 kusů černé zvěře, jsme v minulé
lovecké sezóně ulovili „pouze“ 61 kusů divočáků. Od zlínského Kraje
jsme obdrželi také klece na odchyt divočáků, ale tento způsob lovu
nebyl účinný a lovili jsme převážně individuálně, protože společné
lovy byly zakázány. Ostatní zvěř jsme lovili podle plánu schváleného
státní správou myslivosti.
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Ulovili jsme, a to i včetně úhynů, 45 kusů srnčí zvěře, 4 kusy
mufloní zvěře, 9 kusů daňčí a dva jeleny. Jeleni byli uloveni těsně
před koncem jejich doby lovu. Jelena špičáka ulovil Otec František a
desateráka Vojta Gbelec. Byl to Vojtův první jelen, a tak byl na
výroční schůzi MS slavnostně pasován na lovce jelení zvěře.
Pasována byla také zatím jediná naše členka Veronika Bolčo, která
ulovila svého prvního daňka, a tak byla pasována na lovce daňčí
zvěře.

Vzpomenutou výroční členskou schůzi jsme měli 1. března v KD
ve Vlachovicích, krom členů a jejich partnerek se schůze také
zúčastnili hosté, a to zástupci obce, zemědělců, honebního
společenstva a vlachovických spolků. Schůze se zúčastnili také
členové mysliveckého kroužku Srnčata se svými rodiči.
V měsíci únoru jsme pořádali již XVI. myslivecký ples, který měl
již tradičně velký úspěch a úroveň. K poslechu i tanci hrála
několikrát prověřená kapela TANDEM z Prostějova a tradičně také
cimbálová muzika Zálesí z Luhačovic. Na plese byly připraveny
chutné zvěřinové speciality a bohatá tombola. Tato akce obohatila
kulturní život v naší obci.
Myslivecký spolek Valašsko Vlachovice má v současné době 31
členů a dva mladé adepty myslivosti, kterými jsou Mirka Hrabinová
z Vrbětic a Jarek Milch z Vlachovic. Tito budou po vykonání
náročných zkoušek přijati za členy na naší květnové schůzi. Náš
stárnoucí kolektiv potřebuje mladou krev pro pomoc v naší náročné
činnosti, vždyť průměrný věk našich členů je 55 let.
Nejstarším našim členem je pan Josef Míča, který začátkem
dubna oslaví osmdesáté narozeniny. Členové MS mu i touto cestou
přejí všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, Boží požehnání a ještě
hodně pěkných chvil strávených v kruhu rodiny i mezi námi.
Ing. Václav Obadal
Myslivecký hospodář MS VALAŠSKO Vlachovice

POZVÁNKY
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